H 1 LVERSUMS
BELANG
Motie
Nevenfuncties aan de Raad voorleggen
NUMMER: M19/91

De Raad van de gemeente Hilversum, in vergadering bijeen op 18 september 2019 ter behandeling van
het BING-rapport i .v.m. integriteitsmeldingen;
OVERWEGENDE DAT:
o

o
o

o

artikel 41b Gemeentewet aangeeft aan dat de wethouder geen nevenfunctie mag hebben
waarvan de uitoefening ongewenst is met het oog op een goede vervulling van zijn
wethouderschap;
de wethouder zijn voornemen tot aanvaarding van een nevenfunctie aan de Raad moet
melden;
de Raad op die manier in de gelegenheid wordt gesteld kennis te nemen van het voornemen
om een nevenfunctie te aanvaarden en daarmee in staat is te toetsen aan artikel 41b
Gemeentewet;
artikel 169 Gemeentewet aangeeft dat dc wethouder alle inlichtingen geeft die de Raad nodig
heeft voor het uitoefenen van haar functie;

CONSTATERENDE DAT:
o
o

o

wethouder Jaeger niet of niet tijdig al zijn nevenfuncties heeft gemeld bij de Raad;
de burgemeester, het College en de gemeentesecretaris volgens het BING- rapport niet bekend
waren met de bestuursfunctie van wethouder Jaeger bij de Dutch Media Foundation, die in
maart 2017 inging;
wethouder Jaeger die bestuursfunctie tot op heden ook niet heeft beëindigd.

VAN OORDEEL ZIJNDE DAT:
o

wethouder Jaeger daarmee niet heeft voldaan aan de voor hem van toepassing zijnde
wettelijke verplichtingen volgens de Gemeentewet, en die niet heeft nageleefd;

DRAAGT HET COLLEGE OP:
1.
2.

de bestaande lijst van nevenfuncties (inclusief eventuele inkomsten) van het College op korte
termijn up te daten en aan de commissie Economie & Bestuur voor te leggen voor advies.
voortaan het voornemen van het aannemen van nevenfuncties met de eventuele inkomsten van
dien, volgens de Gemeentewet, eerst in het College voor te leggen voor besluitvorming en
daarna aan de commissie Economie & Bestuur voor het geven van advies, waarna de
betreffende nevenfuye bij haar positief advies pas als aanvaard kan worden aangemerkt.

en gaat over tot de orde y4’e dag.
H.P.
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